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Lietuvos orientavimosi sporto federacija 

Įmonės kodas 191589075 

Žemaitės g.6 , Vilnius 

Tel.  (8-5) 215 13 11 

 

Patvirtinta 2020 m. ................ 

Protokolo Nr.  

 

Metinės finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas 

2020-12-31 

 

I. Bendroji dalis 

 

1. Įregistravimo data 

Lietuvos orientavimosi sporto federacija (toliau LOSF) įregistruota 1993-03-23  

LOSF teisinė forma – asociacija 

Duomenys saugomi juridinių asmenų registre. 

 

2. Finansiniai metai 

LOSF finansiniai metai prasideda sausio 01 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

 

3. LOSF veikla 

LOSF – savarankiška Lietuvos Respublikos ne pelno visuomeninė sporto organizacija vienijanti 
registruotas asociacijas bei kitas organizacijas, klubus, asmenis, užsiiminėjančius orientavimosi 
sportu. 

 

 

4. Darbuotojų skaičius 

Darbuotojų skaičius 2020 metais 1 (vienas) darbuotojas. 

 

5. Buhalterinės apskaitos tvarkymas 

LOSF apskaitą, pagal sutartį, nuo 2018-02-01 tvarko UAB „Liteura“, įmonės kodas 302472579 

 

II. Apskaitos politika 

 

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta metinė atsiskaitomybė. 

LOSF, tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atsiskaitomybę, vadovaujasi bendraisiais 
apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atsiskaitomybės įstatyme. 
Taip, teisės aktais, reglamentuojančiais jos veiklą, pelno nesiekiančių ribotos atsakomybės juridinių 
asmenų pavyzdiniu sąskaitų planu rekomenduojamais jo paaiškinimais bei kitais teisės aktais, 
susijusiais su buhalterinės apskaitos tvarkymu. 
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2. LOSF apskaitos politika 

Ilgalaikis materialusis turtas (toliau tekste IMT). 

IMT laikomas turtas, kurį valdo ir kontroliuoja LOSF. Iš kurio tikisi gauti ekonominės 
naudos būsimais laikotarpiais. IMT turi būti naudojamas nei vienerius metus, kurio įsigijimo 
(pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už įmonėje nustatytą 
minimalią tos grupės turto vertę. 

IMT laikomas turtu, kurio vertė didesnė nei 500,00  Eur. IMT įkainojamas įsigijimo 
savikaina, o balanse rodomas įsiginimo vertė minus sukauptas nusidėvėjimas. 

IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai praporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė 
vertė 1,00 Eur. 

 

Ilgalaikis nematerialusis turtas (toliau tekste INT). 

INT priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos. 
Kuriuo įmonė disponuoja, ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės 
naudos.  

Išlaidos pripažįstamos IMT, jei pagrįstai tikimasi iš jo gauti ekonominės naudos 
ateityje. IMT įsigijimo (pasigaminimo) galima patikimai atskirti nuo kito turto vertės. Įmonė gali juo 
disponuoti, jį kontroliuoti, arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. 

INT nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai praporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė 
vertė 1,00 Eur. 

 

Atsargos 

Atsargos, tai įmonės įsigytas trumpalaikis turtas, kurį įmonė sunaudoja pajamos 
uždirbti per vienerius metus. 

Registruojant atsargas apskaitoje, atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o 
sudarant finansinę atskaitomybę – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo 
realizavimo verte (rinkos vertė), atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Jeigu rinkos vertė yra 
mažesnė nei įsigijimo (pasigaminimo) savikainą, atsargos nukainuojamos iki jų grynosios 
realizavimo vertės. Sumų skirtumas nurašomas į ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudas. Atsargų 
sunaudojimas registruojamas nuolat t,y, tuo laikotarpiu, kai yra sunaudojamos. Atsargų apskaita 
vykdoma FIFO metodu. 

 

Pajamų ir sąnaudų pripažinimas 

Pajamos LOSF apskaitoje pripažįstamos kaupimo, o ne pinigų principu. 

Sąnaudos LOSF apskaitoje pripažįstamos ataskaitiniu laikotarpiu kaupimo bei 
palyginimo principu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, o ne pinigų principu. 

 

Gautinos sumos 

Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos LOSF balanse rodomos tikrąja verte, t.y. 
atėmus įvertintas abejotinas sumas.  

Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 

 

Finansavimo apskaita 

LOSF finansavimo sumos yra: 

Dotacijos, 

Tiksliniai įnašai 
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Nario mokestis 

Kitas finansavimas (parama) 

 

Įsipareigojimai 

Įsipareigojamai pripažįstami LOSF apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įmonė 
įgyja prievoles, kurios turi būti įvykdytos. Jie gali atsirasti dėl sutarčių sąlygų arba kaip įstatymų 
nustatyti reikalavimai. 

 

Pastabos 

 

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas 

LOSF 2020 metais įsigijo vieną Ilgalaikio materialiojo turto vienetą (daugiafunkcinis 
įrenginys), kurio vertė 1573,04 Eur.  

Nematerialiojo ilgalaikio turto įsigyta nebuvo. 

 

Atsargos 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra atsargų ar išankstinių apmokėjimų nėra. 

 

Per vienerius metus gautinos sumos, bendra suma 448,00 Eur 

 

Pavadinimas Suma, Eur 

5 days Italy SSD SRL 180,0 

OSK „Fortūna“ 348,00 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Metų pabaigoje LOSF atsiskaitomose sąskaitose ir kasoje turėjo 18363,63 Eur 

 

Pajamos 

2020 metais už suteiktų paslaugų ir parduotų prekių suma 6 463,00 Eur 
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Išlaidos 

Didžiausias sąnaudas sudarė sporto veikla 157 383,52 Eur 

 

Dotacijos ir parama 

 

Eil. Nr. Pavadinimas Gauta, Eur Panaudota, Eur Likutis, Eur 

1. Dotacijos 155 136,00 154 555,25 580,75 

2. Tiksliniai įnašai 2 500,00 0,00 2 500,00 

3. Nario mokesčiai  5 652,16 0,00 5 652,16 

4. Kitas finansavimas (parama) 9 900,00 0,00 9 900,00 

 Iš viso 173 188,16  18 632,91 

 

Parama kitiems ūkio subjektams nebuvo suteikta 

 

1 priedas. Per ataskaitinį laikotarpį gauta parama 

2 priedas. Gautos paramos pasikeitimas, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį. 

3 priedas. Per ataskaitinį laikotarpį suteikta labdara ir parama 

4 priedas. Tikslinio finansavimo sumų pasikeitimas per ataskaitinį laiktarpį.  

 

Mokėtinos sumos 

Mokėtinos sumos (Tiekėjai) ir įsipareigojimai 2532,46 Eur 

Didžiausios iš jų:  

OSK „Takas“  – 523,70 Eur 

UAB „Autonuoma“ – 500,00 Eur 

VšĮ O Run LT – 400,00 Eur 

 

LSOF vadovams išmokėtos sumos 

Pareigos Išmokų suma, Eur 

LOSF vykdantysis direktorius 
nuo 

11 702,88 

 

Pobalansiniai įvykiai 

LOSF balansinė atsakomybė koreguojama turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintos finansinės 
atskaitomybės duomenims. Reikšmingų pobalansinių įvykių iki atsiskaitomybės sudarymo nebuvo. 

 

 

 

LOSF prezidentas    Donatas Kazlauskas 
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1 Priedas  

Ataskaitinio laikotarpio gauta parama 

 

 PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPTĮ GAUTA PARAMA 

(eurais) 

  Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas 

Eilė
s  

Pavadinimas 
Kodas, 

buveinė 
(adresas) 

Pinigai
s 

Turtu, 
išskyru

s 
pinigus 

Paslaugo
mis 

Turto 
panaud

a 

Savanorių 
darbu** 

Nr. Eur 
Valand

os 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Lietuvos 
Respublikos 
juridiniai 
asmenys 

  

            

1.1. 
Perlo parama, 
labdaros ir 
paramos fondas 

Įmonės kodas 
305295041, 
Olimpiečių g. 
15-1, Vilnius LT-
9237 

6000.0
0 

          

1.2. 
Lietuvos 
olimpinis fondas 

Įmonės kodas: 
190725412, 
Olimpiečių g. 
15-1, Vilnius LT-
9237 

3900.0
0 

          

1.3. 
   

          

1.4.  
  

          

                  

2.  

Užsienio 
valstybių 
juridiniai 
asmenys 

  

            

 
2.1. ......               



6 
 

 
2.2. ......               

3. 
Fiziniai 
asmenys* ir 
anonimai 

X 0.00           

4.  

Gyventojai, 
skyrę gyventojų 
pajamų 
mokesčio dalį 

X 0.00 X X X X   

 

5. Iš viso X 
9900.0

0           
* Fizinių asmenų duomenys 
neatskleidžiami. 
** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai 
nurodant pastaboje. 
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2 Priedas 

Gautos paramos pasikeitimas, įskaitant jos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį, Eur 

 

Eilės 
Nr. 

Paramos 
dalykas 

      
Panaudota per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

  

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Pergrupav
imas* 

Iš viso 

Iš jų 
saviem

s 
tikslam

s 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Pinigai    9 900,00   0,00 0,00 9 900,0 

2. 
Turtas, 
išskyrus 
pinigus 

            

3. 

Parama, 
panaudota  

X X   X X X neliečiamajam 
kapitalui 
formuoti  

4. Iš viso             
* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba 

parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus. 
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3 priedas 

Per atskaitinį laikotarpį suteikta labdara ir parama. Eur 

 

Eilės 
Nr. 

Suteiktos labdaros, paramos 
gavėjas 

Suteiktos labdaros, paramos dalykas 

Pavadinimas 
Kodas, 

buveinė 
(adresas) 

Pinigais 
Turtu, 

išskyrus 
pinigus 

Paslaugomis** 
Turto 

panauda*** 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Juridiniai asmenys           
1.1.             

1.2.             

2. Fiziniai asmenys* X         

3. Iš viso X         
* Fizinių asmenų duomenys 

neatskleidžiami. 
** Nurodoma suteiktų paslaugų 

savikaina. 
*** Rodoma, kai subjektas perduoda kitiems asmenims naudoti turtą pagal panaudos sutartį, 
neatsižvelgdamas į tai, kokiomis teisėms jis pats valdo šį turtą (nuosavybės, panaudos ar nuomos). 
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4 priedas 

Tikslinio finansavimo sumų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, Eur 

 

Eilės 
Nr. 

Tikslinio 
finansavimo sumų 
šaltinis 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Panaudota 
per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Gautinų 
sumų 
pasikeitimas 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Valstybės biudžetas           

2. 
Savivaldybių 
biudžetai 

          

3. Kiti šaltiniai    2500,00 0,00     

4. Iš viso           

 


